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Aan de leden en afnemers 
 
Op het moment van schrijven zitten we midden in de vakanties, 
terwijl op het moment dat u dit leest de meeste vakanties alweer 
achter de rug zijn. De weersverwachtingen lijken nog steeds goed. 
Momenteel is het mooi weer met soms een bui, maar er komen nog 
meer mooie dagen aan. We hebben in ieder geval geen last meer 
van droogte. Grasland en de andere landbouwgewassen staan er 
goed bij. Ook in geheel Europa staan de gewassen er nu goed bij. 
Echter de vroege oogsten hebben wel last van de droogte. De 
opbrengstprijzen op het moment van schrijven zijn in de meeste 
sectoren goed. Echter deze kunnen ook plotseling zo weer dalen. 
Maar in het eerste half jaar is er in de meeste sectoren toch eindelijk 
weer geld verdiend. 
Qua mengvoeromzet zien we momenteel weer een kleine stijging. 
Een teken, dat de kleine regiocoöperatie gewaardeerd wordt. Door 
de aanpassingen in de fabriek en de nieuwe bulkauto is het goed te 
produceren en weg te brengen. De stijgingen in mengvoeromzet 
hebben ook een keerzijde. Hierdoor blijft het wel lastig om de ritten 
goed binnen de normale werktijden te plannen. Daarom is onze 
vraag, indien er 2 leverdata mogelijk zijn, deze ook door te geven. 
Hierdoor kan de planning efficiënter verlopen.  
 
Verbouwingen in Haarle 
De nieuwe menger draait goed. Door wat kleine aanpassingen kan 
nu van al het voer 3.000 kg charges gemaakt worden. Dit merken we 
ook in de productie. We kunnen de huidige vraag goed aan. 
Daarnaast zijn we continue bezig met verder optimaliseren. Dit om 
het productieproces nog efficiënter te laten verlopen. Ook dit werpt 
zijn vruchten af. Zaterdag productie wordt steeds meer een 
uitzondering. 
 
Nieuwe bulkauto 
Onze nieuwe bulkauto is ook gearriveerd. U heeft hem misschien al 
wel zien rijden. We zijn er zeer tevreden over. Ook het hoge druk 
lossysteem werkt goed. De lostijd wordt aanzienlijk verkort. Dit 
merken we in de expeditie terug. Ook hier zien we dat zaterdag 
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rijden steeds meer een uitzondering is. Momenteel zijn we nu bezig 
om de 2 bestaande bulkauto’s van goed onderhoud te voorzien. Door 
de drukte van de afgelopen jaren was daar nooit tijd voor. Dan 
kunnen we in het najaar met drie auto’s gaan rijden als het druk is, 
en dan moeten we het voer weer binnen de normale tijden weg 
kunnen krijgen. 
 
Nieuwe collega’s 
Per 1 juni is Machteld Bronkhorst begonnen bij ons in de winkel. Zij 
zal met name op zaterdag en in de vakanties aanwezig zijn. Zij volgt 
Laura Haarman op die jarenlang in de winkel heeft gewerkt. Laura 
bedankt en succes met je opleiding. Wij wensen Machteld heel veel 
succes. Tevens kan ik u melden, dat per 14 augustus Jeroen Groot 
Lipman weer bij ons komt werken. Hij zal deels op de grondstofauto 
en deels op de bulkauto te vinden zijn. Niek Schoot Uiterkamp heeft 
aangegeven ergens anders te gaan werken en we wensen Niek dan 
ook veel succes toe in zijn nieuwe functie. Jeroen heeft acht jaar 
geleden ook bij ons gewerkt en kent ons nog goed en kan dan ook 
meteen volop aan de bak. Jeroen van harte welkom en veel succes. 
 
Nieuwe aanwinst 
Op 5 juli zijn Mark en Henrike Braakman de trotse ouders geworden 
van een mooie zoon Jens. Wij willen de trotse ouders heel veel geluk 
toe wensen. Jens zal waarschijnlijk groeien als kool, want een goede 
voerstrategie is zeker aan Mark besteed. 
 
Het doel van de coöperatie 
Door de ontwikkelingen bij verschillende mengvoerbedrijven in 
Nederland, is het belangrijk voor ons als coöperatie en voor u als lid 
goed om te weten hoe een coöperatie behoort te werken. Wij als 
coöperatie staan ten dienste van onze leden en afnemers en moeten 
dus ook aan de wensen van de leden/afnemers voldoen. Een ander 
bedrijf zegt de klant is koning, maar bij ons gaat dat verder 
aangezien u als lid het bij ons voor het zeggen hebt. Deze 
zeggenschap komt via het bestuur bij de coöperatie terecht. In het 
bestuur dienen dan ook de verschillende sectoren en regiogebieden 
vertegenwoordigd te zijn, zodat alle leden en afnemers op  
gelijke wijze behandeld worden. 
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Mocht u dus het gevoel hebben, dat u als afnemer achtergesteld 
wordt of dat u vindt, dat de coöperatie uw belangen onvoldoende 
behartigd, dan kunt u dat aan het bestuur of aan mij kenbaar maken. 
Wij kunnen pas iets oplossen of verbeteren als wij van het probleem 
op de hoogte zijn. 
 
Het bestuur tracht door de juiste beslissingen te nemen, alle 
belangen gelijkwaardig af te wegen. Mocht dit onverhoopt niet goed 
gebeuren, dan zal de Raad van Commissarissen in grijpen. De Raad 
van Commissarissen is ingesteld om toezicht te houden op de 
beslissingen van het bestuur. 
 
Als regio coöperatie willen wij dicht bij de klanten staan en daardoor 
moeten wij goed weten wat er bij de klanten leeft. Hiervoor houdt het 
bestuur in de gaten wat er in de regio leeft en tracht ik regelmatig 
contact met u te houden, zodat de coöperatie goed blijft functioneren. 
 
Wat maakt onze coöperatie uniek en daarmee een echte coöperatie: 
• Wij werken vanuit een transparant beleid. Dat betekent open 
voersamenstellingen, iets wat bij VoederWaarde.nl terug te vinden is.  
• Op alle voeders zit een gelijke marge, oftewel aan de 
leveringsvoorwaarden kan een pluimveehouder zien, wat hij/zij meer 
of minder betaald als de naastgelegen varkenshouder. Voor ons 
maakt het dus niet uit welk voer de klant afneemt. De doelstellingen 
van de klant en een eerlijke prijs staan voorop. Hierdoor kunnen de 
voordelen van grote hoeveelheden ook één op één doorberekend 
worden. 
• De klant staat voorop. Dus niet iets verkopen waar wij beter 
van worden, maar verkopen omdat de klant er beter van wordt.  
• Alle klanten worden gelijk behandeld. Ieder lid is even 
belangrijk. 
• Er is een afgebakende regio waar wij voer leveren. Het mag 
niet zo zijn, dat onze leden extra moeten betalen voor ver afgelegen 
afnemers. 
• Er is een flexibele productie. Klantspecifieke samenstellingen 
in zowel meel als brok vorm zijn mogelijk. En indien u vergeten bent 
te bestellen, kunnen wij u snel van juist voer voorzien.  
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• We willen voer verkopen op basis van bewezen concepten. 
Geen commerciële nieuwe zaken introduceren die zich nog niet 
bewezen hebben. Nieuwe zaken kunnen ook voor tegenslagen 
zorgen en die willen wij u onthouden. Echter als iets zich bewezen 
heeft of als een klant dat wenst, kunnen wij zeer snel iets bij ons 
introduceren. 
• Wij geloven in collectief onderzoek en hebben dus geen duur 
eigen onderzoek. Laten we samen de sector in Nederland 
verbeteren. Hiervoor zijn wij ook lid van De Schothorst in Lelystad. 
• Door de beperkte grootte van de coöperatie hebben wij een 
zeer gemotiveerd team die de schouders er vol onder zetten, ook als 
het even tegen zit.   
• En natuurlijk blijft het zeer belangrijk, dat wij efficiënt en 
concurrerend draaien. Iets wat wij de afgelopen jaren steeds weer 
bewezen hebben. 
  
En belangrijk hierbij is, dat u als klant/lid dat vertrouwen in ons hebt, 
dat wij dat op de juiste wijze doen. Mocht u dus hier niet 100% van 
overtuigd zijn, laat het ons weten, zodat wij dit nader aan u kunnen 
uitleggen.  
 
Tenslotte wil ik u, namens het hele team van Zuid-Oost Salland een 
goede en zonnige vakantie toewensen. 
 
Hans Verheul 
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Nieuwe topproductie Melkveeexpert 
 
De cijfers uit Melkveeexpert van het tweede kwartaal van 2017 zijn 
ook bekend. Wat ons gevoel al aangaf, komt ook in de cijfers tot 
uiting: er wordt zeer goed gemolken dit eerste half jaar. In het tweede 
kwartaal hebben we zelfs een nieuwe record productie gerealiseerd 
van 9235 kg melk per koe. En dit zijn werkelijk geleverde kg geleverd 
aan de fabriek! Uiteraard heeft de selectie die in verband met de gve-
reductieregeling is uitgevoerd, duidelijk een positieve invloed op deze 
productiestijging. 
Hieronder wat cijfers van de eerste twee kwartalen: 
 
 1ste kw 2017 2de kw 2017 

Kg melk per koe per jaar 9059 9235 

Vet % 4.56 4.36 

Eiwit % 3.64 3.53 

Totaal kg krachtvoer per 100 kg 
meetmelk 

24.8 25.5 

   

Melkgeld per 100 kg meetmelk 34.09 34.57 

Totaal krachtvoerkosten per 100 kg 
meetmelk 

6.09 6.38 

Saldo per 100 kg mm 27.81 28.19 

   

Saldo melk-voer per koe per jaar 2706 2731 

 
  
Uit de tabel is ook te zien dat de gehalten zakken in de loop van de 
zomer. Het krachtvoerverbruik stijgt nog wat verder door. Nu het 
quotum eraf is wordt er gemiddeld toch harder gevoerd. Onder 
quotumomstandigheden zaten we meestal rond de 23 eenheden 
totaal krachtvoerachtig per 100 kg meetmelk. De krachtvoerkosten 
per 100 kg meetmelk stijgen hierdoor ook verder. Uiteindelijk zorgt 
de hogere productie per koe wel voor een hoger saldo per koe per 
jaar. 
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Eerste kuiluitslagen van topkwaliteit?! 
 
Bij ons zijn inmiddels de eerste 30 kuiluitslagen van de eerste snede 
van dit jaar ook weer binnen. Net als vorig jaar zijn het wederom 
kuilen van topkwaliteit, in een aantal gevallen misschien zelfs wel te 
goed. De praktijk leert dat indien die kuilen worden gecombineerd 
met een wat taaiere 
zomerkuil, er wel prima 
van te melken is. Wil je 
het alleen met extra 
structuur opvangen, dan 
moet je daar wel erg veel 
van voeren. Als voorbeeld 
voor zo’n zeer pittige kuil: 
32% ds, 1035 VEM, 187 
re en een vcos van 84,1. 
Het wat lagere ds% maakt 
zo’n kuil nog extra snel. 
 
Hierbij de eerste gemiddelden van de eerste snede: 
 
   ZOS gem BLGG gem 
Ds%   45,4  42,2 
VEM   990  973 
Re   170  167 
NH3   8,1  7,7 
WDVE  83  80 
FEB   44  45 
Rc   215  219 
Suiker   144  121 
Vcos   81,9  81,1 
ADL   15  15 
Fosfor   3,8  3,9 
Zwavel  3,2  3,2 
 
We moeten bij deze cijfers wel in ogenschouw nemen dat de meeste 
meikuilen nog onderzocht moeten worden. Indien die ook in het 
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gemiddelde verwerkt zijn, zal het gemiddelde vast wel wat dalen. 
Desalniettemin geven deze cijfers aan dat er weer een bijzonder 
goede kwaliteit eerste snede is gewonnen, waarbij de opbrengst niet 
altijd meeviel. De kuilen die rond 15 mei zijn gemaaid, zijn om te 
voeren vaak een stuk gezonder en bevatten altijd ook nog wel een 
950 VEM terwijl hiervan de opbrengst goed was.  
Wat erg opvallend is aan de gemiddelde kwaliteit is het lage ruwe 
celstof. Een plantencel is opgebouwd uit een celwand en celinhoud. 
De celwand bestaat uit structurele koolhydraten; ze geven structuur 
en stevigheid aan de plant. De celinhoud bevat stoffen zoals 
zetmeel, suikers en eiwitten welke van belang zijn voor de 
melkproductie. Omdat zowel het suiker als het eiwitgehalte hoog zijn, 

zal het 
celwandaandeel 
relatief laag zijn. Ook 
duidt het lage ruwe 
celstof op weinig 
structuur leverend 
vermogen. Dit is 
bijvoorbeeld ook te 
zien aan het lage ADL 
gehalte. Het fosfor 
heeft een mooi niveau 

waarmee prima te werken is, ook in de BEX. De Zwavel gehalten zijn 
aan de hoge kant. Dit komt onder andere ook wel door de grote 
aandacht die er is voor voldoende zwavel strooien. Dit wordt steeds 
beter uitgevoerd. 
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Update strooiselvarianten 
 

Sinds kort hebben wij ons strooiselassortiment blijvend uitgebreid. 
Hieronder het assortiment zoals het al enige tijd bestond: 
 

 Zaagsel 1e soort wit. Gezakt 
en los gestort. 

 Zaagsel 2e soort. Alleen 
gezakt verkrijgbaar. 

  Houtvezel 1e soort. Gezakt 
en los gestort. 

  Gehakseld stro gezakt. 
  Gemalen koolzaadstro gezakt.  
  Vlas gezakt. 
 Rhapsody gezakt en in grote balen. 
 Clinomin gezakt en in big bag. Clinomin is een 100% 

natuurlijk kleimineraal met een hoog absorberend 
vermogen. Daarnaast bindt het ammoniak en toxines. 
Clinomin is zacht en heeft een PH van 9 waardoor 
bacterievorming wordt geremd. 

  Strooiadvies is 2 tot 3x per week 250 gram per ligbox. 
 
Sinds kort hebben wij de volgende producten blijvend opgenomen in 
ons assortiment. 
 

 Zaagsel Plus Med gezakt. Dit is een hoogwaardig 1e soort 
wit zaagsel met een bacterieremmer. Klebsiella heeft in dit 
zaagsel hoe dan ook geen kans! 

  Celgetal verlagend. 
 Zaagsel met ökosan kalktoevoeging. Vooral voor bedrijven 

die nu zaagsel en kalk in 2 werkgangen aanbrengen. 
Werkbesparend. Niet alleen voor rundvee, maar ook in 
varkens en pluimveestallen. 

 Pequsan Stalhygiëne. Pequsan is verkrijgbaar in 3 
varianten, nml. 

  Pequsan care. Zeer fijn strooisel op basis van 
 het conserveringsmiddel calciumsulfiet. PH>12!! 
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  • Pequsan Performer. Zeer fijn strooisel op basis 
   van uitgebalanceerde calciumverbindingen. PH 
   10.5 
  • Pequsan Allrounder Fijn strooisel op basis van 
   calciumcarbonaat uit natuurlijk krijt. PH 8 
 
Op dit moment staat de Pequsan Performer standaard op 
voorraad en is dus snel leverbaar. De overige 2 varianten een 
iets langere levertijd. 
 
Hoe hoger de PH hoe minder kans op bacterie groei. Pequsan is 
extreem zacht voor de spenen en stuift daarnaast nagenoeg niet. 
Tevens een zeer hoog absorberend vermogen. Het product zorgt 
voor veel grip op de roosters en is rijk aan mineralen. Mede hierdoor 
een echte bodemverbeteraar. Het bindt daarnaast ook ammoniak. 
Geen verlies van stikstof uit de mest. Dosering in rundveestallen 
afhankelijk van het systeem. Bij diepstrooisel ca 250 gram per box en 
bij ligmatten ca 80 gram per box. 
 
Pequsan wordt daarnaast ook volop 
ingezet in de vleeskuikenhouderij. 
Het geeft een extreem positief resultaat op 
de voetzoollaesie score 
 
Pequsan is tot op heden alleen 
verkrijgbaar in big bag. We verwachten dat 
het op termijn ook beschikbaar komt in 
zakgoed. 
 
Voor overige technische en prijsinformatie kunt U contact met ons 
opnemen. 
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Vaker listeriose vastgesteld 
 

Op meerdere schapen- en melkgeitenbedrijven is in de afgelopen 
maanden listeriose vastgesteld. Er is sprake van een toename ten 
opzichte van eerdere jaren in dezelfde periode. Soms betrof het een 
enkel dier op een bedrijf, maar regelmatig kwamen, met name op 

melkgeitenbedrijven, problemen op grotere schaal 
voor. 
 
Listeriose is een zoönose die wordt veroorzaakt door 
Listeria spp. De bacterie is aanwezig in grond en kan 
zich met name in slecht ingekuilde en 

geconserveerde ruwvoeders vermeerderen, maar ook strooisel en 
andere voedingsmiddelen kunnen de bacterie bevatten. Water is een 
veel minder aannemelijke bron van grootschalige infectie.  
 
Na een incubatietijd van tien tot vijftien dagen kunnen de eerste 
ziekteverschijnselen worden waargenomen. Listeriose veroorzaakt 
bij geiten hersenontsteking, plotselinge sterfte, bloedvergiftiging, 
abortus, keratoconjunctivitis en baarmoederontsteking. 
Geïnfecteerde dieren scheiden de bacterie uit in mest, melk en 
andere afscheidingsstoffen. Geiten zijn gevoeliger voor listeriose dan 
schapen en runderen.  
 
Aanpak 
Wanneer listeriose optreedt moet de bron worden opgespoord en 
weggenomen. Daarna kunnen klinische klachten door listeriose nog 
enkele weken optreden. Dieren met listeriose dienen zorgvuldig 
verzorgd te worden. In de praktijk blijkt de behandeling van listeriose 
vaak tegen te vallen, ondanks het feit dat de bacterie meestal 
gevoelig is voor meerdere antibiotica. Het onvermogen van 
aangedane dieren om voldoende voedsel en met name water op te 
nemen is hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor een deel van de 
sterfte.  
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Listeriose voorkomen  
Listeria-bacteriën komen wijdverspreid voor. De ziekte kan worden 
voorkomen door ervoor te zorgen dat bijvoerder- en strowinning geen 
contaminatie met de grond optreedt. Daarnaast is een goede 
fermentatie en pH van ingekuilde producten van belang. Ruwvoer 
waarin schimmel of andere afwijkingen worden waargenomen en 
voerbalen die beschadigd zijn moeten niet worden gevoerd. Een te 
hoog ruw as (>70mg/kg droge stof) in ruwvoer is een aanwijzing voor 

aanwezigheid van te veel grond. 
Vervolgens is een goede en 
droge opslag van ruwvoer en 
stro van belang. Zorg dat voer, 
stro en water niet 
gecontamineerd raken met mest. 
Verwijder dagelijks de voerresten 
die niet zijn opgegeten en die zijn 
achtergebleven in de 
mengvoerwagen. Daarnaast is 
een goede weerstand van de 

dieren van belang. Er is geen vaccin tegen listeriose geregistreerd in 
Nederland.  
 
Conclusie  
Een eenduidige reden voor het vaker aantonen van listeriose is op dit 
moment niet te geven. Grotere uitbraken op melkgeitenbedrijven zijn 
meestal een gevolg van de combinatie voeren van besmet ruwvoer 
en een verminderde weerstand bij de dieren. De nadruk ligt op het 
voorkomen van de ziekte. Aangezien kuilvoer in de meeste gevallen 
de bron is van de ziekte, dient inkuilen, vermeerdering en 
contaminatie van de listeria-bacterie in en van kuil te worden 
voorkomen. Geïnfecteerde dieren kunnen de bacterie met 
onderbrekingen uitscheiden in de melk. Met name rauwmelkse 
producten zijn een bron van besmetting bij mensen. Listeriose is een 
zoönose die meldingsplichtig is op basis van artikel 100 van de 
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. 
 
Bron GD 
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Varkenshouderij scoort bovengemiddeld 

 
Het gaat goed in de varkenshouderij. De voerwinst ligt zowel voor de 
zeugenhouderij als voor de vleesvarkenshouderij ruim boven het 
langjarig gemiddelde. Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalrapport van 
de Rabobank. Echter, 
de hoge prijzen zorgen 
ervoor dat de Europese 
concurrentiepositie 
internationaal gezien 
onder druk komt te 
staan. 
 
De Rabobank verwacht 
dat de prijzen het 
komende kwartaal wel 
onder druk komen te 
staan. Dit door de seizoensmatige daling van de vraag naar 
varkensvlees. Op het gebied van grondstoffen is, volgens het 
rapport, een tweedeling zichtbaar. Zo zullen de prijzen voor graan 
gaan stijgen, terwijl de prijzen voor soja gaan dalen.  
Krappe voorraden en sterke vraag waren de oorzaken 
 
Terugblik op het vorige rapport 
In het tweede kwartaal van 2017 stonden de varkensprijzen ook op 
bovengemiddeld niveau. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren 
de krappe voorraden en de sterke vraag naar varkensvlees.  
Door een productieverhoging in de VS kwam er meer vlees vanuit 
dat land op de wereldmarkt. Daardoor kwam de Europese 
concurrentiepositie op de wereldmarkt onder druk. Mede hierdoor 
was de totale Europese export tussen januari en april met 2,8% 
afgenomen. De Europese export naar China en Hongkong daalde 
toen zelfs met 15%. Als grootste exporteur naar China zag de EU 
haar aandeel dalen van 72% naar 65% van het totale volume.  
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Hoe ziet de tweede helft van 2017 eruit? 
De Rabobank verwacht dat de vleesprijzen zullen gaan dalen. Dit 
naar aanleiding van het seizoensmatige patroon. De huidige 
prijsdaling is het gevolg van de start van de zomerperiode, wat de 
vleesconsumptie laat dalen. 
 
Voor 2018 en 2019 is de verwachting dat de zelfvoorzieningsgraad in 
Europa verder gaat toenemen, wat tot prijsdruk kan leiden. De 
verwachting voor de eerste helft van 2018 is positief, waarna het 
gemiddelde prijsniveau naar verwachting richting de gemiddelde 
voerwinst zal gaan. Hierbij is het niveau van de export naar derde 
landen een onzekere factor. 
Hoge prijs zal zorgen voor verdere daling van consumptie 
 

 
 
Vleesconsumptie komt onder druk 
De consumptie van varkensvlees staat onder druk als gevolg van 
een veranderd eetpatroon van de consument. Ook de 
maatschappelijke discussie speelt mee. Dit wordt nog eens versterkt 
door de hogere varkensprijzen. De huidige varkensprijzen liggen 
10% hoger dan het vijfjarig gemiddelde, terwijl de pluimvee- en 
rundvleesprijzen op het niveau van het vijfjarig gemiddelde liggen. 
De verwachting is dat de hoge vleesvarkensprijs leidt tot verdere 
daling van de varkensvleesconsumptie in Europa. 
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Japan biedt mogelijkheden 
De handelsovereenkomst die op 6 juli 2017 in ging, biedt de 
varkensindustrie een belangrijke kans om de export naar Japan de 
komende jaren te verhogen. Japan is de tweede grootste 
bestemming voor de export van Europees varkensvlees. De vraag 
naar varkensvlees in Japan groeit door een hogere consumptie en 
door de daling van de zelfvoorzieningsgraad. De mogelijke groei van 
de export naar Japan wordt gestimuleerd door een verlaging van de 
importtarieven met 5% tot 10%. 
 
Grondstofprijzen 
De prijsverwachting voor graan is naar boven bijgesteld, omdat er 
een lagere wereldwijde graanoogst wordt verwacht vanwege de 
droogte. De marktvoorspelling voor maïs blijft onveranderd. Op korte 
termijn kunnen prijsschommelingen ontstaan, omdat op het 
noordelijk halfrond een cruciale ontwikkelfase ingaat. 
Voorspelling voor maïs blijft onveranderd 
De prijzen voor sojabonen en -meel blijven licht dalen. De oorzaken 
hiervoor zijn de beschikbaarheid van bonen en meel en de gunstige 
groeiomstandigheden in de Verenigde Staten. 
 
Op basis van de huidige inzichten en marktontwikkelingen is de 
verwachting dat de voerwinst voor de zeugenhouderij meer dan € 
350 (+70%) en voor de vleesvarkenshouderij €15 (+20%) 
 boven het langjarig gemiddelde ligt.  
Dit heeft een positief effect op de marges  
van de varkenshouders. 
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Aanbod slachtvarkens in oktober 2% hoger 
  
In de varkenssector is behoefte aan een prognose van het aanbod 
van biggen en slachtvarkens. Een 
eventuele toe- of afname van het 
aantal biggen en slachtvarkens 
voelen slachterijen en 
veevoerbedrijven direct in hun 
omzet en een prognose ondersteunt 
in hun planning. Wageningen 
Economic Research heeft hiervoor 
de Inseminatiemonitor ontwikkeld. 
Het aanbod aan biggen en 
slachtvarkens vertoont sinds begin 2016 een stijgende lijn. Het 
slachtvarkensaanbod zal tot oktober 2017 naar verwachting nog 
stijgen met 2% ten opzichte van het aanbod in juni. 

 
Figuur 1 
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Met deze monitor wordt het verloop bijgehouden van het aantal 
inseminaties bij varkens. De aantallen inseminaties geven een 
prognose van het aanbod van biggen over circa zes maanden en van 
slachtvarkens over circa 10 maanden. De aantallen worden per 
periode van vier weken opgevraagd bij de vijf Nederlandse KI-
bedrijven (kunstmatige inseminatie) en vertaald in een trend ten 
opzichte van 2014. Hierdoor wordt een jaar verdeeld over 13 
perioden van ieder vier weken. Er is sprake van een duidelijk 
seizoenspatroon in inseminaties. Hiervoor wordt gecorrigeerd om de 
nadruk te leggen op afwijkingen van het verwachte aanbod.  
 
Reacties gevraagd  
Het instrument is nog in ontwikkeling. Zo wordt er bijvoorbeeld nog 
niet gecorrigeerd voor de autonome groei in zeugproductiviteit (per 
inseminatie stijgt het aantal geboren en afgeleverde biggen). Om de 
bruikbaarheid van de Inseminatiemonitor te optimaliseren, wordt 
input vanuit de sector op prijs gesteld. Neem hiervoor contact op met 
Robert Hoste, econoom varkensproductie bij Wageningen Economic 
Research.  
 
Focus op kortetermijnprognose  
De gemiddelde inseminatiegraad lag in 2015 op 98,2 punten en in 
2016 op 96,0 punten. Dat betekent dat hieruit verwacht mag worden 
dat het aantal worpen in Nederland respectievelijk met bijna 2 en met 
4% gedaald is ten opzichte van 2014. Daar tegenover staat dat het 
aantal grootgebrachte biggen per zeug jaarlijks toeneemt. Uitgaande 
van een autonome productiviteitsverbetering van 2% per jaar neemt 
bij een gelijk aantal inseminaties het aantal geproduceerde biggen 
jaarlijks met 2% toe. De daling van de inseminatiegraad in 2015 (-
1,8%) en 2016 (-4%) betekent dus feitelijk een ongeveer gelijk 
blijvende biggenproductie. Bij de Inseminatiemonitor wordt niet 
gecorrigeerd voor deze productiviteitsverbetering, waardoor het 
instrument meer geschikt is voor een prognose op de kortere termijn.  
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Figuur 2 
 
 
 
Correctie voor seizoen om onverwachte ontwikkelingen in kaart 
te brengen  
Er is een duidelijk seizoenspatroon in het aantal inseminaties (figuur 
3). Dit hangt samen met het nazomereffect: zeugen worden minder 
gemakkelijk drachtig. Daardoor zijn er meer inseminaties per dracht 
nodig; bovendien worden er in de praktijk waarschijnlijk ook meer 
zeugen geïnsemineerd zodat bedrijven vier maanden later voldoende 
biggen hebben als de biggenprijzen weer beginnen te stijgen.  
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Figuur 3 
 
Wageningen Economic Research heeft een netwerk opgezet van vijf 
bedrijven: KLASSE KI, Varkens KI Nederland, Preferent KI, Varkens-
KI Twenthe en Fokkerijcentrum Nederland, die naar schatting 
minstens 95% van de verkopen in varkenssperma in Nederland voor 
hun rekening nemen. Naast de handel in varkenssperma is er sprake 
van bedrijfs-KI in relatief beperkte omvang.  
 
Het gaat om de aantallen doses sperma verkocht aan 
zeugenbedrijven in Nederland. De informatie van deze bedrijven 
wordt door Wageningen Economic Research verzameld en 
geanalyseerd, op basis van perioden van vier weken. De aantallen 
verkochte doses worden afgezet tegen de gemiddeld in 2014 
verkochte doses, en als verhoudingsgetal gepresenteerd: de 
inseminatiegraad. Bovendien wordt rekening gehouden met het 
seizoenspatroon, met als indicator de ‘Inseminatiegraad gecorrigeerd 
voor seizoen’: het percentage verkochte doses sperma in een 
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vierweekse periode ten opzichte van het gemiddelde in 2014 na 
correctie voor het seizoenspatroon.  
 
Er worden geen absolute aantallen verkochte doses gepresenteerd, 
noch informatie over de verdeling over de bedrijven, omdat dit 
commercieel gevoelige informatie is. De aantallen verkochte doses 
sperma zijn in deze analyse synoniem met de aantallen inseminaties. 
 
 
Bron: Agrimatie 
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Nieuw in de winkel Heeten 
 

 
Diverse hulpmiddelen om het 
water in het zwembad 
schoon en hygiënisch te 
houden 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Even voorstellen 
 

Ik wil mij graag even aan u voorstellen. Ik ben 
Machteld Bronkhorst en ik ben 15 jaar. Sinds 7 
jaar woon ik met veel plezier samen met mijn 
broer, moeder en stiefvader en al onze dieren 
in Heeten. Ik ben dit jaar geslaagd voor het 
VMBO niveau 4. Vanaf september ga ik naar 
het Cibap in Zwolle, en daar heb ik erg veel zin 
in. Mijn hobby's zijn paardrijden en skeeleren. 
Sinds begin juni werk ik in de winkel in Heeten 
als opvolgster van Laura Haarman. Ik vind het 
werk erg leuk en ik heb hele leuke en gezellige 
collega's. Hopelijk zie ik u gauw een keertje in 
de winkel. Tot ziens! 
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Even voorstellen 
 

Beste leden en afnemers 
 
Hierbij wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Jeroen Groot Lipman 
en woon aan de Witteveensweg in Heeten. Daar woon ik samen met 
Monique en onze 3 kinderen Stef, Iris en Niek. Thuis hadden we 
vroeger een kleinschalige 
boerderij met fok-vleesvarkens 
en melkkoeien waar ik met veel 
plezier aan mee hielp. Doordat 
mijn vader vroeg overleed en 
wij te jong waren om het bedrijf 
door te zetten hebben we dit 
afgebouwd, maar mijn gevoel 
voor het boerenwerk is 
gebleven. Na mijn school ben 
ik een tijdje aan het werk 
geweest als loodgieter-
verwarmingsmonteur, maar dit was niet mijn ding. Van jongs af aan 
werkte ik in mijn vrije tijd bij een vee-varkenshandelaar en ben hier 
later begonnen op de vrachtwagen om het vee en de varkens te 
vervoeren. Daarna heb ik 9,5 jaar bij Ecotrans op de bulkwagen 
gereden vanuit Deventer voor DMC ABC ABCTA en For Farmers. 
Daarna heb ik 1,5 jaar bij Zuid-Oost Salland gewerkt als Bulkwagen 
chauffeur. Toen der tijd leek het me beter om bij For Farmers te 
beginnen qua ritafstanden. Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om 
weer terug te komen bij Zuid-Oost Salland en heb er ook erg veel zin 
in. Als ik zie hoe veel nieuwe klanten er in de afgelopen jaren 
gekozen hebben voor het kleinere en persoonlijke van Zuid-Oost 
Salland kun je zien dat dit zijn vruchten afwerpt en de klanten het 
waarderen. 
Ik hoop u binnenkort tegen te komen. 
  
Met vriendelijke groet 
Jeroen 
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TE KOOP: 
 

 Stalen driehoekroosters 

 Kunststof roosters (gespeende biggen) 

 Kunststof hokafscheiding (gespeende biggen) 

 Droogvoerbakken (biggen) 

 TL verlichting 

 Daltec voermachine 

 

   06-100 682 46 
 

 

 
 

GEVRAAGD: 
 
BETONNEN WATERBAK 

 
06-460 740 88
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